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چكيده:
رمان به عنوان یک اثر ادبی ،تقلیدی از زندگی واقعی است و به همان میزان کهه گتهتوگهو در زنهدگی عهادّی
کاربرد دارد ،از برجستهترین شاخصهها و از مهمترین اجزای رمان نیز به شهمار مهیآیهد؛ امّها چنانکهه مهیدانهیم،
مکالمه از دیدگاه باختین مسئلهای فراتر از گتهت وگوههای رهرد داستههانی اسهت از ناههر او ههر اثهر ادبهی از
دیدگاه مکالهمه گرایی در دو سطح قابل مطالعه است از یک سو هر اثر ادبی پاسخی است به آثار پهیش از خهود
و انتاار پاسخ از آثار پس از خود را دارد از دیگر سو ،رمان عررهای است که در آن گتتار شخصهیّتهها فهار
از تضاد یا همسویی با نویسنده مجال ظهور مییابد و به ایهن ترتیهر رمهان چنهدآوایی بیشهترین قابلیّهت را بهرای
حضور گتتوگومند ی دارد در مقالۀ پیش رو ،انواع گتتوگو در رمان شرچرا  ،نوشتۀ جمال میررهادقی از
نار کاربردی طبقهبندی و تحلیل گردیده و با توجّه به آرای باختین شاخصههای رمان چنهدآوایی در آن بررسهی
شده است نتیجۀ به دست آمده نشان میدهد که بسامد کاربردهای گتتوگهو در رمهان شهرچهرا متناسهر بها
پیرنگ و موضوع رمان متغیّر است و بیشترین کاربرد گتتوگوها در معرّفی شخصیّتها دیده میشهود همچنهین
رمان یادشده از امکانات گتتوگومندی در رمانهای چندآوایی برخورداراست
كليدواژهها :رمان شرچرا  ،میررادقی ،باختین ،گتتوگو و گتتوگومندی
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مقدّمه:
انسان موجودی اجتماعی است و مهمتهرین نشهان مهدنیّت او گتهتوگهو اسهت گتهتوگهو ذههنهها و
شعورها را باهم پیوند میدهد و سبر ظهور و بروز ذهنیّات و تمایالت درونی انسانها میگردد تعامهل
زبانی انسانها بایکدیگر ،فررتی فراهم میکند تا آنان تواناییهای بالقوّۀ خود را در ارتباط بها یکهدیگر
بسنجند و از ابعاد پنهان شخصیّت یکدیگر آگاه شوند
سقراط دیالوگ ( )Dialogueرا نتیجهۀ آگهاهی انسهان از نادانسهتهههای خهود مهیدانهد پهس همهین
آگاهی ،یعنی علم به نادانی خود ،انگیزهای میشود برای آنکه شخص با دیگران وارد گتهتوگهو شهود
تا معرفت خویش را ارتقا بخشد و از سوی دیگر دانستههای خود را نیز در اختیار دیگهران قهرار دههد تها
جهل مرکّر خود را به جهل بسیط تبدیل کند و معرفت خویش را گسترش دهد (پایا)13 :1031 ،
طبقۀ اجتماعی ،گویش ،میزان تحصیالت و ناایر آنها بهر روابهط افهراد تأثیرگذارنهد و گتهتوگهو
بارزترین نمود روابط زبانی افراد و معرّد شخصیّت گوینده به شمار میآید گتتوگو منحصر بهه بیهان
برخی عبارات و پاسخ گرفتن از عبارتهای دیگر نیست؛ بلکه تأثیرات متقابل فهرد و محهیط پیرامهون او
که افراد دیگر جزئی از آن هستند ،نیز در مقولۀ گتتوگو جای میگیرد
«انعکاس تنوّعات زبانی جامعه در فضای آثار داستانی ،یکی از ویژگیها و به عبارت درسهتتهر ،از
امتیازات داستاننویسی معارر به شمار میآید عدم توجّه به این امر و تحمیل خواست نویسنده بر زبهان
اشخاص داستان ،نادیده انگاشتن استقالل شخصیّتهای داستان ،ایجاد اخهتالل در عنصهر گتهتوگهو و
تقلیل آن به ابزاری جهت انتقالِ آرای نویسنده و درنهایت مخدوش کردن وجه هنری و زیباییشهناختی
اثر است » (پارسا و حاجی)07 :1031 ،
از دیدگاه باختین هر نوع رابطۀ زبانی که در آن معنایی تولید شهود ،در متههوم گسهتردۀ گتهتوگهو
قرار دارد و سخنانی که افراد در تعامل باهم به زبان میآورند ،برجستهترین نمود آن اسهت گتهتوگهو
بنیادیترین و گستردهترین ابزار انجهام امهور انسهانی اسهت کهه بهه طهور مهناّم در زنهدگی انسهان مهورد
استتاده قرار میگیرد (پریدم)1 :1036 ،
برخی از منتقدان ،رمان را برجستهترین و مهمترین شکل ادبی روزگار ما میدانند کهه واقعیّهتهها و
وضعیّت خاصّ جامعه در آن بازتاب مییابد و از آنجا که زمان و مکان از عوامهل تأثیرگهذار در محهیط
داستان و رخدادهای آن اسهت ،تها حهدود زیهادی ههر رمهان را گزارشهی غیرمسهتقیم از تهاریخ اجتمهاع
ارزیابی کردهاند (میررادقی)713 :1030 ،
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آثار ادبی بها تأثیرپهذیری از واقعیّهات زنهدگی در تعامهل بها پیرامهون خهود قهرار دارنهد و زمهانیکهه
گتتوگو وارد عررۀ متون ادبی شود ،مورد توجّه و نقد تحلیلگهران آثهار ادبهی واقه شهده ،تبهدیل بهه
یکی از معیارهای ارزشگذاری اثر میشود در این میان برجستهترین نوع ادبی کهه بیشهترین شهباهت را
با زندگی واقعی دارد ،رمان است در رمان عمدهترین کار نویسنده این است که پندار واقعیّت را بهرای
مخاطهر ایجهاد کنهد و بهرای ایههن کهار ،کارآمهدترین ابهزار او گتههتوگهو اسهت؛ از ایهن رو اشههنینگلر
) (Oswald Spenglerرمان را نیاز انسان عصر جدید تلقّی میکند و از میان انواع ادبی از آن بهه نهوعی
تعبیر میکند که هدفش پرداختن به کلّ زندگی است (الج و همکاران)10 :1036 ،
روش بررسی حاضرتحلیلی  -توریتی است که به رورت کتابخانهای انجام گرفته ،بهر ایهن اسهاس
گتتوگوهای رمان شرچرا  ،اثر جمال میررادقی ،استخراج و از نار کاربردی ،دسهتهبندی و تحلیهل
گردیده و با توجّه به آرای باختین ،شاخصههای رمان چندآوایی در آن تبیین شده است
پيشينة پژوهش:
پیش از این پژوهشهای متعدّدی با محوریّت گتتوگو و گتتوگومندی انجام شده اسهت کهه در زیهر
به مهمترین آنها اشاره میشود:
پارسا و همکاران ( )1033به رابطۀ کارکرد زبانی با تیپهای شخصیّتی در داسهتان «فارسهی شهکر اسهت»
پرداختهاند پارسا و حاجی ( )1031رابطهۀ کارکردههای زبهانی بها تیهپههای شخصهیّتی در داسهتان «نهون
والقلم» ،را بررسی کردهاند پویان ( )1033عنصر گتتوگو را در آثار داستانی اسهماعیل فصهیح بررسهی
کرده است شتیعی ( )1035نیز همین عنصر را در داسهتانههای مننهوی کاویهده اسهت رامهیننیها ()1033

چندآوایی را در مننوی مولوی بررسی و تحلیل کهرده اسهت رضهی و اکبرآبهادی ( ،)1033منطه الطّیهر
عطّار را از حیث منط گتتوگویی تحلیل کردهاند غالمحسینزاده ( ،)1036با رویکهرد بهاختینی منطه
مکالمه را در اشعار حافظ بررسی کرده اند
نتیجۀ بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که موضوع مقاله ،به رغهم اهمّیّتهی کهه دارد تهاکنون مهورد
بررسی قرار نگرفته است
گفتوگو در رمان:
«گتتار در فرآیند بین دو فرد اجتماعی به وجود میآید و اگر هم مخاطر حضور نداشته باشد ،گتهتار بها
مخاطهر فرضی در گروه متعارد اجتماعی که گوینده بدان تعلّ دارد ،انجهام مهیگیهرد » (تهودورود،
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 )33 :1044در این رورت «پیام و یا گتتارِ متکلّم باواسطه انتقال مییابد و این پیام یا انسهانی اسهت و بهه
طور شتاهی ابال میشود و یا نوشتاری اسهت کهه مخاطهر بهه وسهیلۀ آن ،پیهام گوینهده را درمهییابهد»
(پورنامداریان )113 :1037 ،به سخن دیگر ،واسطۀ گتتوگوی افهراد ممکهن اسهت مهتن باشهد؛ در ایهن
رورت مخاطر از متن میپرسد و در خودِ متن به دنبال جواب میگردد؛ از این رو ،مکالمهه در کهاربرد
روزمرّهاش به تبادل کالمی بین دو نتر اطالق میشود ،به گتته باختین واقعیّت زبان از تأثیراتی کهه التها
مختلف روی هم میگذارند ،تشکیل شده است زبان هیچگاه در انحصار یهک فهرد نیسهت ،بلکهه نتیجهۀ
مبادالت کالمی بین دو یا چند نتر و تأثیرات آنها بر هم است (مقدادی)731 :1043 ،
در جهان آثار ادبی ،گتتوگهو ابهزار ارزشهمندی در دسهت نویسهنده اسهت و در رمهان کهه ارتبهاطی
نزدیک با زندگی واقعی دارد ،کاربرد و اهمّیّت آن از انواع ادبی دیگر بیشتر اسهت ایهن عنصهر داسهتانی
نقشهای متعدّدی از جمله معرّفی شخصیّتها ،پیشبرد طرح ،گسترش پیرنگ و نمایش درونمایه را بهه
عهده دارد گتتوگو آنگونه که گتتهاند ،باعث نیرو گرفتن و زنده بودن داستان میشهود (میررهادقی،
 )767 :1033با استتاده از گتتوگو اطّالعاتی میان طرفین ردّ و بدل میشود ایهن اطّالعهات در داسهتان
باید با وضعیّت رحنه و روابط اشهخاص ارتبهاط داشهته باشهد؛ بنهابراین گتهتوگهو بایهد طبیعهی و ماننهد
رحبتهای روزمرّه باشد و محتوای آن مستقیماً به موضوع رحبت مربوط باشهد (بیشهاب)104 :1047 ،؛
به عبارت دیگر ،گتت وگو باید با گوینده سازگار و متناسر باشهد و دامنهۀ عملهش از حهدّ معیّنهی فراتهر
نرود و از سوی دیگر ،با عمل داستانی ،محیط داستان و شرایطی که داستان در آن مهیگهذرد ههمسهویی
داشته باشد و البتّه با اشخاص داستان و وض روحی آنان در هنگام گتتوگو هماهنگ و همخوان باشهد
(یونسی)067 :1037 ،
مكالمهگرایي (:)Dialogism
تعریف باختین از زبان با آنچه ساختارگرایان از جمله سوسور ارائهه مهیدهنهد ،متتهاوت اسهت از ناهر او
زبان به عنوان ناامی کلّی که تاب قوانین موجودیّتی انتزاعی به نام النهگ یافتهه اسهت ،پهذیرفتنی نیسهت
باختین زبان را چیزی جز «بیانی منترد ،پایان یافته و تکآوا که از بافت حقیقی و کالمی خهود دورافتهاده
و پذیرای هیچ نوع پاسخ فعّاالنه نبوده ،بلکه درکی منتعالنه دارد» میداند (سلدن)03 :1330 ،
اندیشۀ محوریای که کارهای باختین حول آن میچرخد ،عبارت است از اینکه معنا فقط در روابهط
میان افراد تولید میشود معنا در مکالمه ایجاد میشود؛ به زعم باختین مکالمه ،بنیان سخن اسهت و زبهان،
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مترد و تکآوایی نیست؛ بلکه جمعی و چندوجهی است و هر شکل گتتار ادیبانهه و اثهر ادبهی بها سهخن
ادبی در حال گتتوگوست » (مقدادی )731 :1043 ،باختین با این عقیهده کهه شخصهیّت انسهانی تحهت
تأثیر جامعه شکل میگیرد ،گتتارهای فردی را در ارتباط با گتتارهای اجتماعی تحلیل میکند
چندآوایی که لتااً به معنی آمیزش همزمان اجزا و عنارر (در اینجها آواهها) بهوده ،ارهطالحی اسهت
که بر بخش عمدهای از تحلیهل بهاختین از رمهانههای داستایتسهکی  -کهه از ناهر بهاختین نماینهدۀ ماههر
آفرینش ادبی مکالمهای است  -سایه افکنده است وی در این باره مینویسد« :داستایتسکی توانسهت در
همهجا در همۀ نمودهای حیات انسانی ،آگاهانه و هوشهمندانه ،مناسهبات مکالمههای را مهورد توجّهه قهرار
دهد جایی که بهرای انسهان آگهاهی آغهاز مهیشهود ،همانجهایی اسهت کهه بهرای او مکالمهه نیهز آغهاز
میگردد » (آلن)71-73 :1035 ،
میان گتتوگومنهدی و چندرهدایی رابطههای تنگاتنهگ وجهود دارد؛ چنانکهه چندرهدایی ویژگهی
گتتوگومندی به شمار می آید این چندردایی که در آن همۀ رداها به شیوههای مساوی بازتاب پیدا
کند ،موجر گتتوگومندی میشود چندردایی به معنای توزی مساوی رداها در یک متن اسهت؛ بهه
گونهای که تمام رداها ح ّ حضور داشته باشند و یکی بهر دیگهران مسهلّط نباشهد (نهامور مطله :1034 ،
)033
باختین در کتاب مسائل بوطیقای داستایتسکی که در سال  1303نوشت ،منطه مکالمهه را بهه عنهوان
اندیشۀ محوری کارهای خود معرّفی کرد؛ امّا در حقیقت معتقد بود که این رهیافت مکالمههای بهه منزلهۀ
ابزاری برای نشان دادن گرایش «داستایتسکی به خل یک فضای متنی به کار رفته است فضهایی کهه در
آن چندین ردا به وضوح شنیده میشوند رداهایی که در تقابل بهاهم هسهتند؛ بهاهم حهرد مهیزننهد و
پاسخ یکدیگر را میدهند؛ امّا هیچکدام بر دیگری برتهری ندارنهد » (غالمحسهینزاده و غالمنهور:1034 ،
)45
از این رو گتتوگومندی جوهر ارهلی اندیشهۀ بهاختین در همهۀ سهطوح تتکّهر اوسهت وی رمهان را
چون نمادی از واقعیّت دنیا میداند و آن را ایهنگونهه تعریهف مهیکنهد« :مجموعهۀ متنهوّعی از رهداهای
فردی که هنرمندانه سازمان یافتهاند» (باختین )051 :1034 ،وی در رمان اریل ،پشت ههر گتتهار ،گهوهر
اجتماعی زبان را با تمام منط درونیاش احساس میکند» (تودورود)117 :1044 ،
متنها نیز در پیوند با یکدیگر شکل میگیرند؛ بهه عقیهده بهاختین ههیچ کلمههای دسهت اوّل نیسهت و
پشت هر عبارت ،پیشهینهای از کاربردههای آن در متهون قبلهی وجهود دارد؛ یعنهی ههر کتهاب و ههر مهتن،
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رشتهای است از روابط درهم تنیده؛ واژهها بهاهم رهحبت مهیکننهد؛ سهکوتهها نیهز روایهتگرنهد و در
گتتوگو مشارکت میجویند ،زبان مانند عالم ،دنیایی از فراخوانها و پاسخهاست و موجودیّهت بشهری
از این ارل مستننی نیست؛ لحاهای است از گتتگوی عالمها (پاز)3 :1031 ،
در رمان چندآوایی ،مکالمه عنصر اساسی است در گام نخست ،مکالمۀ میان نویسنده و شخصیّتهها
و در گههام بعههد مکالمههه میههان شخصهیّتههها اسههت در یههک کههالم ،مناسههبت میههان کههالم راوی و کههالم
شخصیّتها ،نکتۀ ارلی در روایت در یک کالم ،مناسبت میان کهالم راوی و کهالم شخصهیّتهها نکتهۀ
ارلی در روایت است در رمان تکآوایی ،جهانِ روایتشده ،دنیای شخصهیّتههایی اسهت کهه راوی
بیانش میکند؛ امّا در رمانهای چندآوایی داستایتسکی ،جهانِ روایتشده ،جهانِ روایتهای گونهاگون
از شخصیّتهاست که با دیدگاه دگرگونشونده و غیر ثابت راوی بیان مهیشهود در رمهان تهکآوایهی،
ررفاً کالم راوی یا مؤلّف ،یعنی آواهایی منترد و منزوی را میشنویم که بر فهراز رهداهای دیگهر قهرار
میگیهرد و آنهها را هماهنهگ مهیکنهد هرچنهد مکالمهۀ شخصهیّتهها را مهیشهنویم ،امّها دسهت آخهر،
تکگویی راوی بر هر چیز مسلّط است و ناارت دارد (مقدادی)730 :1043 ،
رمان شبچراغ:
رمههان شههرچههرا را جمههال میررههادقی در سههال  1055نوشههته اسههت در ایههن رمههانِ اجتمههاعی ،مههنش
شخصهیّتهههای داسههتان دربههارۀ کودتههای  13مههرداد بههه تصههویر کشههیده شههده اسههت و بههه هم هین علّههت
شخصیّتپردازی در آن بسیار اهمّیّت یافته است این اثر دربر گیرندۀ یازده تکگویی نمایشی اسهت کهه
در میان کارهای میررادقی جلوهای تهازه دارد و از لحها کهاربرد تکنیهک ،مهوفّقیّتی بهرای نویسهنده بهه
شمار میرود راوی هر یک از بخشها ،یکی از شخصیّتهای رمان است و زاویۀ دیهد و روایهت ،جهز
اختصارات اثر به شمار میآید
داستان از این قرار اسهت کهه در گیهرودار ختقهان کودتها ،مجلّههای کهه هیئهت تحریریّهۀ آن دوسهتان
قدیمی یکدیگرند ،توقیف میشود و سردبیر آن که قهرمان رمان است ،راههی زنهدان مهیشهود رمهان از
جایی شروع میشود که علی ،قهرمان داسهتان ،پهس از پهن سهال از زنهدان آزاد میشهود؛ امّها دوسهتان و
همکاران گذشتۀ او هرکدام با جریان اجتماعی فاسد ،سازگار شدهاند و از اشهتیاق وی بهرای برپها کهردن
دوبارۀ مجلّه واهمه دارند از سویی دیگر ،علی با دیدن اوضاع جدید و مواجهه با بیکاری و بیپهولی ،بهه
اجبار تن به همکاری با دستگاه فاسدی میدهد که ابراهیم ،مدیرمسئول سهاب مجلّهه ،رهاحر آن اسهت؛
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امّا با پی بردن به ماههیّت کار و بار ابراههیم ،خهود را کنهار مهیکشهد اوج شکسهت قهرمهان رمهان جهایی
است که منیژه ،همسرش ،بعد از اعتراد به فریر خوردن از منهوچهر و خیانهت ،از او جهدا میشهود و در
ادامۀ رمان ،مرگ دختر کوچک علی ،در اثر سههلانگاری پزشهک ،سهبر مهیشهود او گرفتهار اعتیهاد و
تباهی شود؛ امّا ذرهذره رو به فنا رفتن علی تلنگری میشود ،برای برخی دوستانش تا آنچه را که بهودهانهد
با آنچه بدل به آن شدهاند ،مقایسهه و از بازگشهت بهه «خصهلتههای حیهوانی خهود» ابهراز نهدامت کننهد
درنهایت علی با یاری دوستان خود و با بازگشت منیژه ،از اعتیاد رهایی مییابد و رمان به پایان میرسد
شرچرا بر پایۀ شخصیّتهایی پرداخت شهده اسهت کهه تحهت تهأثیر جامعهه دگرگهون شهدهانهد و
خصوریّتهای جدیدی پیدا کردهاند ایهن شخصهیّتهها هرکهدام در داسهتان اجهازۀ سهخن گتهتن پیهدا
میکنند و نویسنده در پی آن است که تحوّل شخصیّتی آنها از زبان خودشان به مخاطر ارائهه شهود؛ بهه
همین دلیل ،گتتوگو که از مههمتهرین عنارهر داسهتانی اسهت ،در رمهان شهرچهرا اهمّیّهت دوچنهدان
مییابد و حجم زیادی را به خود اختصاص میدهد (نزدیک به  53درردِ کلّ داستان ،گتتوگو اسهت)
و بار ارلی داستان را به دوش میکشد

مواردكاربرد گفتوگو در رمان شبچراغ:
 -2معرّفي شخصيّتهاي رمان از طریق گفتوگو:

گتتوگو مؤثّرترین راه برای بیان احساس شخصهیّتههای داسهتان اسهت گتهتوگهوی افهراد مهیتوانهد
نمایانگر نیّات آنها باشد؛ عالوه بر این ،محیط اجتماعی و تربیت خانوادگی ،شغل ،میهزان تحصهیالت و
طبقۀ اجتماعی ،بر نحوۀ رحبت کردن فرد تأثیرگذاراست به باور ارسهطو هرچهه کهه اشهخاص بهه زبهان
میآورند ،نمایندۀ فکر آنهاست؛ هرگاه که بخواهند چیزی را نتی یا اثبهات کننهد و یها انتعهاالتی چهون
ترس و خشم و غیره را برانگیزند و یا امور را کوچکتر و یا بزرگتر جلوه دهند
سههخن ارسههطو حههاکی از اهمّیّههت گتتهههار اسههت تهها جههایی کههه امههروزه آن را بههر دیگهههر شکهههلهههای
شخصیّتپردازی ترجیح مهیدهند (عبدالهیان)40 :1031 ،
اساس کار رمان شرچرا بر شخصیّتپردازی است؛ به همین علّت ،اهمّیّت گتتوگوهای آن چنهد
برابر است در این رمان نسبت جمالت امری و پرسشی و خبریِ شخصیّتها تقریباً یکسان اسهت و آنچهه
دستاویزی برای تحلیل گتتوگوها به دسهت مهیدههد ،بیشهتر نحهو جمهالت از ناهر علهم معهانی ،دایهرۀ
واژگان و لحن شخصیّتها در مواض مختلف است هر یک از اشهخاص داسهتانی تحهت تهأثیر موقعیّهت

 /33فصلنامۀ ادبیّات داستانی ،سال دوّم ،شمارۀ  ،5زمستان 1031

فرهنگی ،قشر اجتماعی ،میزان تحصیالت و تربیت خانوادگی ،نوع خارّی از تکلّم را برمیگزینند و ایهن
طرز خاص بسته به اینکه مخهاطر آنها چهه کسی است هم تغییهر میکند
برای نمونه به مواردی از گتتوگهوی شخصهیّتهها کهه بهه شهناخت آنهها کمهک مهیکنهد ،اشهاره
میشود :علی ،قهرمان داستان ،مانند دیگر قهرمانان واجد بسهیاری از ویژگهیههای نیهک انسهانی اسهت و
گتتوگوها بر محور شخصیّت او شکل گرفتهاند هر بار که سخن از اوسهت یها خهود سهخن میگویهد،
یکی از رتات نیکش آشکار میشود مکالمه علی با آقای اسماعیلی ،سههامدار بهزرگ گهروه فرهنگهی
معرود و همکار ساب علی در یکی از مدرسههای پایینشهر که حاال بها تأسهیس مهدارس غیردولتهی در
باالی شهر به نهان و نهوایی رسهیده ،نشهاندهنهدۀ تیزبینهی او در مسهائل پیرامهون و بهیپروایهی در انتقهاد و

شجاعت گتتار اوست «مگه برای درس خوندن بچههای مردم مدرسه باز کردن خدمت نیسهت » « -بهاز
رفتیم سر موضوع اوّل ،خدمت به بچههای کهدوم مهردم » « -خهدمت خدمتهه آقها مهردم کهه شها و دم
ندارن » « -تجارت هم تجارته تصادفی نیست که همه مدرسههای شما در شمال شههره انگهار فقهط ایهن
بچهها به مدرسه احتیاج دارن » (میررادقی)53:1043 ،
اسماعیلی با تتاخر به شرایط جدیدش قصد تحقیر علی را دارد و علی با یادآوری عقاید گذشهتۀ او و
محکوم کردن تجارتی که در پشت عنوان مدرسهسازی و خدمت بهه مهردم دسهت و پها کهرده اسهت ،در
یک مشاجرۀ لتای با او درگیهر مهیشهود فهمیهدن مقارهد سهودجویانۀ اسهماعیلی از سهاخت مدرسهه و
آشکار کردن ریاکاریهای او ،آن هم در جمعی به ظاهردوسهتانه ،مسهتلزم نگهاهی موشهکاد و منتقهد و
بیانی گیرا و بیپرده است
 -1پيش بردن وقایع داستان:

استتاده از گتتوگو در پیشبرد وقای داستان باعث میشود که رشتۀ وقای پا بهپای توریف عملی و بها
کمترین استتاده از ورف مستقیم جلو رود وقای داستان را با استتاده از گتهتوگهو مهیتهوان روانتهر و
طبیعیتر انتقال داد (یونسی)003:1037 ،
در رمان شرچرا این کارکرد گتتوگو با بقیۀ کاربردهای آن همزمان قابل تشخیص اسهت؛ بهدین
رورت که گتتوگوها چنان هنرمندانه تعبیه شدهاند که در آن هم ویژگهیههای شخصهیّتی افهراد رمهان
قابل تشخیص است ،هم به وسیلۀ آن وقای به پیش میروند؛ افزون بر این ،اطّالعاتی در مهورد رهحنه بهه
خواننده داده میشود
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یکی از ویژگیهای منحصربهفرد گتتوگوهای رمان شرچرا عالوه بر پیشبردن عمل داسهتانی و
گسترش طرح رمان ،این است که در مواردی خود گتتوگو جایگزین تمام عنارهر داسهتانی مهیشهود؛
بارزترین نمونۀ این کاربرد در فصل هشتم رمان است که گتهتوگوهها عهالوه بهر اینکهه بسهیار خهاص و
منحصربهفرد هستند ،جایگزین عمل داستانی شدهاند در اینجا ،هیچ اشارهای به اینکهه در فضهای داسهتان
چه اتّتاقی در حال ر دادن است ،نمیشود و فقط از طری گتتوگوست که میتوان به آنهها پهی بهرد
این فصل در کل یک گتتوگوی یک طرفه است که در آن نویسنده همهۀ وظهایف داسهتانپهردازی را
به دوش گتتوگو گذاشته است
 -9ارائة صحنه:

رحنه عبارت است از زمان و مکانی که اتّتاقات رمان در آن به وقوع میپیوندد در داسهتانههای امهروز،
ارائۀ رحنه از طری توریتات طوالنی کاربردی ندارد و نویسنده رحنۀ وقای رمان را بها حالهت روحهی
شخصیّتها و لحن داستان در هم میآمیزد و خواننده در طیّ گتتوگویی یها از طریه راوی داسهتان بهه
طور غیر رریح پی به محل و زمان وقوع داستان میبرد (میررادقی)755 :1033 ،
همانطور که قبالً اشاره شد ،وقای رمان شرچرا مربهوط بهه تهأثیر کودتها بهر شخصهیّتههای رمهان
است خواننده با خواندن فصل اوّل رمان متوجّه میشهود کهه یهک رخهداد اجتمهاعی باعهث تغییهر رویهۀ
زندگی افراد شده است؛ امّا اطّالعی از کودتا به او داده نمیشود تا فصل پنجم که راوی فیروز است و بها
علی وارد گتتوگو میشود:

«دیگه نباید هیچ انتااری داشت ،از هیچکس تو این چند ساله آدمها خیلی عهو

شهدن فیهروز ،خیلهی

انگار تو وجودشان هم کودتا شده ،مسخره است ،مسخره آدم یواشیواش از خهودش خهالی مهیشهه؛
میشه یکی دیگه؛ حالش از خودش بهم میخوره تا چند وقت پیش هنوز از خودم پر بهودم؛ از خهودم و
از گذشتههام این کودتا دخل این ملّترو آورده » (همان)35 :
خواننده از سخنان علی متوجّه میشود رخدادی کهه موجهر تحهوّالت اجتمهاعی و شخصهیّتی شهده،
کودتایی است که در یک برهه از زمان اتّتاق افتاده است
 -4فضاسازي و اشاره به جوّ داستان:

یکی دیگر از وظایف توضیحی گتتوگو این است که به جهوّ داسهتان اشهاره کنهد ،یعنهی حهال و خله
اشخاص داستان را به هنگامیکه میخواهند جای پیشبینی شدۀ خهود را در داسهتان اشهغال کننهد ،نشهان
دهد (یونسی)037 :1037 ،
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فضای رمان به جهت انعکاس تنزّل شخصیّتی افرادش حسرتبار و غمآلهود اسهت در رونهد اتّتاقهات
بازگشت به گذشتهها ) )Flash Backزیاد (بهیش از ده بهار) مشهاهده مهیشهود و از روزههای گذشهته بها
حسههرت یههاد مههیشههود؛ چراکههه آنچههه در جریههان اسههت مطلههوب هیچیههک از افههراد نیسههت رویههداد
هیجانانگیزی در طول رمان اتّتاق نمیافتد
به نسبت وقای ناخوشایندی که در روند ماجرا اتّتاق میافتد ،لحن شخصیّتهای رمهان نیهز غهمآلهود
است و گاه همراه با خشم؛ به عنهوان نمونهه در بخشهی از رمهان کهه میتهرا بها لحهن سرزنشهگر و عصهبانی
ماجرای رها شدن علی در خیابان را برای مجید شرح مهیدههد ،لحهن گتتهار او در سهخنانش نشهانهههایی

وارد میکند که حتّی بدون توریف راوی از احساس او آگهاه مهیشهویم «آره مناهورم همونهه اکبیهری
خاک بر سر! باهات شوخی ندارم کارش به سهوزن زدن کشهیده چشهم تهو روشهن ،سهر همهۀ دوسهتاش
سالمت کیتشو خالی کرده بودن ،ساعتشو برده بودن خالره ،رفی بدبخت تو رو لخت کرده بهودن
فکر کردم ممکنه دلت بخواد از احوالت مشعشعانۀ دوست سابقت خبر داشهته باشهی و بهدونی بهه کجاهها
کشوندینش ،دوستان عزیز و جون و جونیش وقتی نتونسین اونو دنبهال خودتهون بکشهین و منهه خودتهون
بیبو و خاریتش کنین ،هر کدوم یه جور حسابشو رسیدین؛ کاش گردنشهو مهیشکسهتن و زود راحهتش
میکردین تا بیچاره فلکزده به این حال و روز نمیافتاد اگه میبینی به تو زنگ زدم ،فقط برای اینهه
که میون این همه بیشردها ،تو خاک بر سر اکبیری دستکم آدمتری » (میررادقی)163 :1037 ،
گتتههای میترا آنچه را به سر علی آمهده اسهت ،مهرور مهیکنهد لحهن گتتهارش تلهخ و سرزنشهگر و
خشمگین است از عبارتهایی منل «چشم تو روشن ،سر همۀ دوسهتاش سهالمت» یها «احهوال مشعشهعانۀ
دوست جون جونیتون» خواننده کنایه و طعنۀ میترا را بهه دوسهتان علهی درمهییابهد از واژگهان رکیهک و
زنندهای که به کار میبرد ،تلخی گتتارش و احساس ناخوشایندی که نسبت بهه وقهای پهیشآمهده دارد،
مشخّص میشود جمالت کوتاه و پی در پی او که از بیان کردنشان قصد محکوم کردن دوستان علهی را
دارد ،لحن خشمگین او نیهز انتقهال مهی یابهد و زمهانی کهه عصهبانیّت میتهرا بهه اوج مهیرسهد ،جمالتهش
بریدهبریده میشود و این نکته به انتقال لحن او کمک میکند

وجوه چندصدایي در رمان شبچراغ:
راههای ورود چندردایی به رمان را میتوان در موارد زیر جستوجو کرد:
 -2روایت و زاویة دید:

رابطۀ راوی با شخصیّتها یکی از بارزترین اشکال ظهور چندردایی در رمان است شخصیّت اجتمهاعی
و فرهنگی نویسنده ،باعث شکلگیری مقارد معناشناختی و ارزشی خارّی است .نحوۀ پراکنهدگی ایهن
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مقارد در قالر زبان ،منجر به سبکپردازی داستان مهیشهود نویسهنده در پیشهبرد مقارهد و ارزشههای
خود میتواند شیوهای تکگویانه اتّخاذ کند و اجهازۀ بهروز ههیچگونهه آوا و رهدا را بهه شخصهیّتههای
دیگر ندهد؛ گاه نیز مهیتواند با ترکهیر و تلتههی دیههدگاههها ،زبهان و آوای شخصهیّتههای گونهاگون،
ضمن حتظ ناام ارزشی خود ،به نوعی «سازآرایی» ) (Orchestrationدر متن دسهت پیهدا کنهد ،در ایهن
رهورت ،در کالمهی کهه ظهاهراً متعلّه بهه راوی اسهت ،مهیتهوان چنهدین آوا را شهنید (رضهی و بههتالب
اکبرآبادی)16-14 :1033 ،
در رمانهای چندردا ،از زوایای دید گوناگون برای روایت استتاده میشهود؛ یعنهی راوی یهک نتهر
نیست که آن یک نتر هم معموالً خود نویسنده و زاویۀ دید نگرش وی نسبت مسائل است ،بلکه داسهتان
از زاویۀ دید راویان متعدّد که شخصیّتهای داستان هستند ،روایت میشود (حسینی)43 :1033 ،
زاویۀ دید در رمان شرچرا بسیار حائز اهمّیّت است روایتگر این رمان «من راوی» اسهت و آنچهه
باعث خاص بودنش میشود ،تعدّد راویان است این رمان در یازده بخش به خواننده ارائهه مهیشهود کهه
هر یک از شخصهیّتهها روایهتگهر یهک یها چنهد بخهش آن هسهتند بهر اسهاس تعریتهی کهه در کتهاب
داستاننویسی نوین دربارۀ زاویۀ دید ارائه شده است زاویۀ دید رمان شرچرا زاویۀ دید چند شخصهیّتی
محسوب میشود« :زاویۀ دید چند شخصیّتی (چندآوایی) چیزی نیست ،جز چند بخش با زاویهۀ دیهدهای
تکنتره که به رورت رشتهای به هم متّصل شدهاند و هرکدامشان دارای زاویۀ دیدی از شخصهیّتههای
متتاوت هستند از این زاویۀ دید زمانی استتاده میشود که نتوانیم داستان را از دیهد تنهها یهک شخصهیّت
روایت کنیم؛ چون هیچ شخصیّتی نیست که بتواند در تمهام نقهاط داسهتان حضهور داشهته باشهد » (نایهت،
)104 :1036
همانطور که قبالً ذکر شد ،تعدّد راویان از بارزترین وجهوه چنهدآوایی در رمهان اسهت؛ اوّالً بهه ایهن
دلیل که راوی نویسنده نیست و اقتدار نویسنده و سایۀ حاکمیّهت او از رمهان کهم مهیشهود؛ ثانیهاً بهه ایهن
سبر که وقای داستان از نگاه شخصیّتهای مختلف دیده میشود؛ شخصهیّتههایی کهه لزومهاً عقایهدی
همسو با عقاید نویسنده یا قهرمان داستان ندارند منطه گتهتوگهوی رمهان بهه مناهور ایجهاد متاهمهه و
تعامل میان ایدئولوژیهای گوناگون به آنها اجهازۀ ظههور و بهروز میدههد و ایهن منطبه بها برداشهت و
تعریف باختین از رمان است
در بخش هتتم کتاب که منیژه راوی آن است ،یکی از نمودهای آشکار منط گتهتوگهویی نمایهان
میشود منیژه که با فریر خوردن از منوچهر و دخالت میتهرا بهه همسهر محبوسهش خیانهت مهیکنهد ،در
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قسمتی که وظیتۀ روایت آن را نیز به عهده دارد ،به آن دو اجازۀ تکلّم و دفاع از خود را مهیدههد منیهژه
از آن دو بیزار است؛ امّا این بیزاری او باعث نمیشود هنگام روایت آنها را از رمهان حهذد کنهد ،او نهه
تنها ردایشان را در روایت خود میگنجاند ،بلکه به آنها اجازۀ دفاع از خود را نیز میدهد شهاید بتهوان
اوج دوردایی را در همین قسمت داستان دانست که دو شخصیّت متضاد در مقابل هم قرار می گیرنهد و
برغم حسّ تنتّر ی که منیژه دارد ،باهم سخن میگویند
روایت رمان شرچرا از دید دیگری نیز در همین مقوله قابل بررسی است در بخهش هشهتم کتهاب
شیوۀ روایتگری با بقیۀ بخشها متتاوت اسهت راویِ بخهشههای دیگهر ،اتّتاقهات رمهان را بهه رهورت
خاطره برای خواننده تعریف میکند و گتتوگوهای افراد هم به رورت نقلقول مستقیم ذکر مهیشهود،
امّا در این بخش میان روایت و دیالوگ فارلهای مشاهده نمیشود کلّ این بخش گتهتوگهوی امیهر و
محسن است؛ امّا خواننده فقط گتتههای محسن را میشنود
 -1تحوّل و دگرگوني شخصيّتهاي یک رمان:

استتاده از مکالمه و گتتوگو برای معرّفی شخصیّتها در داستان امهری طبیعهی اسهت در رونهد داسهتان
ممکن است شخصیّتی متحوّل شود و دیدگاهها ،ایدئولوژی و مشخّصههای اخالقهی وی تغییهر یابهد و یها
کامالً دگرگون شهود عررهۀ رمهان امکهان بهروز و ظههور ایهن تغییهر را فهراهم مهیآورد در ایهن مقولهه
شخصیّت و عقاید پیشین فرد در مقابل شخصیّت فعلی او قرار میگیرد و برخورد آرا و اندیشهههای قبلهی
و فعلی اش باعث شنیده شدن دو ردای همزمان از یک فرد و موجد چندردایی میگردد
تحوّل یک شخصیّت به منزلۀ دگرگونی ایدئولوژیای است کهه او بهدان معتقهد اسهت و ایهن بهه آن
معناست که شخصیّت فعلی در مقابل شخصیّت پیشین قرار مهیگیهرد و رهدایی در برابهر رهدای دیگهر
اساس رمان شرچرا را دگرگونی ویژگیهای شخصیّتی افراد تشکیل میدهد؛ افرادی که زمهانی بهاهم
در قالر هیئت تحریریۀ یک مجلّه ،دوستانی همهدل بها آرمهانههای مشهترک بودنهد ،بها توقیهف مجلّهه و
دستگیری سردبیر آن هدد خهود را بهه فراموشهی مهیسهنارند تها آنکهه سهردبیر آزاد مهیشهود و خهاطرۀ
دورانی که همه دغدغههای ارزشمندتری داشتند ،برای آنهها تلنگهری شهد کهه خهود را در بوتهۀ داوری
بگذارند و متوجّه قصور خود شوند
مشخّص است که کلّیت رمان شرچهرا تقابهل رهداها و شخصهیّتهاسهت و در نگهاه اوّل در زمهرۀ
رمانهای چندردا قرار میگیرد و با تعمّ در شخصیّتپردازی رمان این نار تأیید میشود
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شخصیّت ابراهیم مدیرمسئول ساب مجلّه هم در همین مقولهه قابهل بررسهی اسهت؛ او پهس از توقیهف
مجلّه به ساخت و ساز و تجارت روی میآورد و پول را به همهچیز ترجیح میدهد در حالی کهه پهیش از
این در کنار علی برای زندگی انسانی خود ارزشی بیش از مادّیات قائل بهوده اسهت همچنهین شخصهیّت

همسر او ،مهشید ،نیز نمونۀ بارزی از چندردایی را وارد رمان میکند"« :آدمی که نتونه تو ایهن مملکهت
گلیم خودشو از آب بکشه ،برای الی جرز خوبه " تعریف میکرد که بهه شهمال رفتهه و مجبهور شهده بها
اتوبوس برگردد "نمیدونین چه کنافتی بود ،یه مشت دهاتی خر ریختهه بهودن تهو ماشهین ،بهو گندشهون
همۀ ماشینو ور داشته بود " بهجت زن فیهروز بهود کهه گتتهۀ پهن سهال پهیش آنهها را بهه یادمهان آورد
" آدمی که با فضیلت زندگی کنه ،خیالش راحته ،عذاب وجدان نهداره ،زنهدگیش سهاده اسهت خهرج و
دخلش معلومه خورد و خوراکش معلومه جنگ اعصاب نهداره بچههههاش توقه بهیجها ازش نهدارن و
هوس فرنگ رفتن به سرشون نمیزنه " حاال دو تا بچههاشان را از کهالس نهه فرسهتاده بودنهد بهه امریکها
"میدونین اینجا چیزی یاد بچههامون نمیدن ،عمرشونو تلف میکنن بهتره از اوّل آدم بترستهشهون یهه
جایی که حسابی ساخته بشن "» (میررادقی)15 :1037 ،
با مقایسهای که خودِ راوی میان گتتههای پیشین و فعلی مهشید رورت میدههد ،تقابهل شخصهیّت او
در دو فارلۀ زمانی مشاهده میشود زنی که با عباراتی تحقیرآمیز خاطرهای از همستر شدن با انسانههای
معمولی را بیان میکند ،روزی دم از فضیلت میزده است او که فرزنهدانش را از سهنین نوجهوانی راههی
دیار فرنگ میکند ،روزی این کار را تقبیح میکرد
 -9استفاده از شيوة داستان در داستان:

گاهی برای تنبیت متهوم ارائه شده در مهتن ،داسهتانی در البههالی داسهتان ارهلی مهیآیهد کهه بهه عنهوان
تمنیلی از اتّتاقات جاری و یا خاطرهای از گذشهته اسهت و بها مهتن ارهلی ارتبهاط دارد و در ههر رهورت
برای مقایسۀ میان وضعیّت موجهود و شهرایطی دیگهر اسهت متهاهیم دریافهت شهده از مهتن ،تحهت تهأثیر
حضور دو داستان در کنار هم قرار میگیرد تا ردایی بهر داسهتان بیتزایهد بها چنهین کهاربردی رهداهای
شنیده شده در رمان تکنّر مییابد
اگر داستان ارلی رمان شرچرا را اتّتاقاتی بدانیم که بعهد از کودتهای بیسهت و هشهتم مهرداد بهرای
اعضای تحریریّۀ مجلّه میافتد ،بازگشت به گذشتههایی را که راویان به خاطرات دوران کودکی خود بها
علی دارند ،میتوان به کار بردن داستانی فرعی در متن داستان ارلی محسوب کرد این نکتهه را نبایهد از
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نار دور داشت که این داستانهای فرعی در تضادّ با داستان ارلی نیستند و نمیتوان آنها را رهدایی در
مقابل ردای کلّ داستان دانسهت؛ امّها در ههر رهورت وجهود آنهها روایهت داسهتان را بهه سهالهها قبهل
بهازمیگردانههد و رفاقههت دوران کههودکی را در مقابهل روابههط منتعههتمههدار بزرگسهالی قههرار مههیدهههد و
نشانههایی از چندآوایی را به همراه دارد
 -4دقّت در بلند كردن صداي جنس مخالف( :حسینی)34-33 :1033 ،
در رمان یک زبان خاص ،همواره شیوۀ خارّی برای نگرش بهه جههان اسهت شهیوهای کهه بهرای کسهر
متهومی اجتمهاعی در تهالش اسهت (بهاختین )703:1034 ،بهاختین رمهان را واجهد یهک ویژگهی خهاص
میدانهد و آن عبهارت اسهت از آزادی و مجهال ظههور انهواع گتتارههای اجتمهاعی ،حتّهی اگهر بها گتتهار
نویسهنده در تضههاد باشهد «زبههان مهردان هههم بها زنههان تتهاوتهههایی دارد و در جامعهههههای مختلههف و در
خردهفرهنگها ،جنسیت یکی از ابزارهای مهمّ تعیین کارکرد زبان اسهت؛ امّها بهاز در جوامه مختلهف و
فرهنگهای گوناگون این نوع بینش ،از لحا شدّت و ضعف تتاوت دارد فرهنگ و محیطهی کهه مهرد
یا زن در آن پرورش یافته است ،بر زبان جنسیّت آنان تأثیر دارد و واژههای تابو در زبان آنان در پیونهد بها
ایتای نقش آنان به عنوان یک زن یا مرد است؛ به همین دلیل کارکرد زبانی زن و مرد تا حهدّی متتهاوت
است » (پارسا و دیگران)13 :1033 ،
در تعیین طرز تتکّر و ایدئولوژی هر شخص ،جنسیّت او تأثیری انکارناپذیر دارد حضور مکاتبی کهه
سعی در دفاع از ح ّ یک جنس در مقابل جنس دیگر دارد ،گواه روشن این مطلهر اسهت شهنیده شهدن
ردایی از جنس مقابل نویسنده در رمان بهه منزلهۀ حضهور شخصهیّتی غیهر از شخصهیّت راوی (نویسهنده)
است ،حتّی اگر با عقاید راوی (نویسنده) همسو باشد ،طرز برخهورد و همراههی او بها عقیهدۀ مهورد ناهر،
تولید ردایی دیگر در کنار ردای نویسنده می کند ایهن نکتهه در رمهانههایی کهه نویسهندۀ آنهها مهرد
است ،زمانی بارز و برجسته میشود که ردای زن در رمان برتر و قاط تر از ردای مردان شنیده شود
زنان حاضر در رمان شرچرا تیپهای مختلف شخصهیّتی از سهطوح مختلهف اجتمهاعی و فرهنگهی
هستند؛ تأثیر آنها در روند اتّتاقات مشهود است و ردایشان بهه وضهوح شهنیده مهیشههود همسهر علهی،
منهیژه ،از جمهلۀ این شخصیّتهاست گتتوگوی او نسبت به مهردان حاضهر در رمهان کمتهر اسهت؛ امّها
نقش پررنگ او در تمام طول داستان مشاهده میشود؛ ضمن اینکه راوی یک بخش رمان نیز هست
میترا هم از شخصیّتهایی است که حضورش در رمان شرچرا بر تکنّر رداهای رمان مهؤثّر اسهت
شخصیّت او از این حیث قابل تحلیل است او زنی است که حضورش در بخشهایی اجازۀ اقتدار مطله
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به مردان رمان نمیدهد در بخشی از گتتوگوهای جمشهید و علهی ،خواننهده متوجّهه مهیشهود میتهرا بها
نزدیک کردن خود به جمشید که دستی در انتخاب هنرپیشۀ برتر سال دارد ،بر او اعمال نتهوذ مهیکنهد و
بر داوریهایش تأثیر میگذارد چنین مواردی باعث میشود ردای او به عنوان یک زن ،برتر از رهدای
مردان رمان به گوش رسد
 -5گفتار شخصيّت هاي رمان:

یکی از راههای ورود چندردایی به رمهان گتتهار شخصهیّتههای داسهتان اسهت کهه بهه دو دسهته تقسهیم
میشود:
الف :گتتوگوی ساده :در گتتوگوی ساده ،شخصیّت مستقیماً شروع به ادای گتتوگهو بها اشهخاص
دیگر ،در موقعیّتهای مختلف میکند
ب :گتتوگوی مرکّر :نویسنده در گتتوگوی مرکّر ،سخنان شخصیّت خود را در میهان توضهیحات
و سخنان راوی پنههان مینمه اید ایهن دو نهوع گتتهار در واقه نهوعی از گتتهار دیگهری اسهت ،در قالهر
گتتوگوی ساده یا مرکّر شخصیّت در جمهالت راوی بهاختین معتقهد اسهت گتهتوگهوی مرکّهر از
جمله بارزترین و زیباترین انهواع راهیهابی چندرهدایی در اثهر اسهت ایهن زبهان در شهکل اوّلیههاش وارد
کشمکشی مرکّر از دیدگاهها ،داوریها و تأکیدها مهیشود که شخصیّتها اعمههال مهیکننهد در ایهن
حالت این زبان پس از آمیختگی با نیّتها و تقسیمبندیهای گوناگون از واژهههای بهزرگ و کوچهک و
همچنهین ارهطالحات ،تبیینهات و رهتتههای مختلهف سرشهار مهیشهود و بها نیّهات غیهر خهودی درهههم
میآمیزد (باختین)113 :1037 ،
در رمان شرچرا مسئلهای که وقای را میسازد ،تتاوت ایدهها و تحوّل عقاید در گذر زمان اسهت؛
به همین دلیل اوّلین نکتهای که توجّه مخاطر را جلر میکند ،تضادّ میان رداهایی است که از رمان بهه
گوش میرسد باختین معتقد است نویسندۀ رمان با گتتوگوی شخص دیگری حرد میزنهد و نقیضهه
) )Parodyبه آن گتتوگو هدفی اضافه میکند که مستقیماً در تضاد با گتتوگوی اثهر ارهلی اسهت و
به این ترتیر رداهای متکنّر از رمان به گوش میرسد (باختین)130 :1337 ،
به نار میرسد بحث و جهدل میهان شخصهیّتههای رمهان بهه بهتهرین وجهه ،چندرهدایی را در رمهان
بازتههاب مههیدهههد؛ زیههرا دو اندیشههه در مقابههل هههم مطههرح مههیشههوند و آنچههه خواننههده درمههییابههد،
اختالدنارهاست در رمان شرچرا جدلهایی میان شخصیّتها مشاهده میشود؛ از جمله این مهوارد،

مشههاجرۀ مجیههد و جمشههید در بخههش ششههم رمههان اسههت جمشههید« :گتههتم" :بههه هههر حههال هرچههه
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میخوای بگی ،بگو ،دیگه نمیشه علی رو تحمل کرد آدمو کالفه میکنهه " مجیهد گتهت" :تهو پرتهی،
ماییم که دیگه قابل تحمل نیستیم ،ما عو

شدیم " گتتم" :درسته که ما دیگه آدمههای سهابقی نیسهیم،

امّا علی اغراق میکنه " گتت" :علی ح داره ،همهمون برگشتیم به خصلتهای حیوونیمون کنار مزبلهه
نشستن آدمو به گند میکشونه "» (میررادقی)133 :1037 ،
جمشید میان شخصیّتههایی کهه روایهتگهر ههم هسهتند بیشهترین تضهاد را بها علهی دارد و در مهورد
پایبندی علی به آرمانهای ساب مخالف اوست و مجید با اینکه منل سایر دوستان بها جریانهات اجتمهاعی
خود را وف داده است ،امّا حدّاقل علی را محکوم به زیادهروی نمیکند تتاوت مجید و جمشید در ایهن
باره در گتتوگوی آنها منعکس شده است
 -6آواي الفاظ:

رمان یعنی تنوّع اجتماعی زبانها و گاه آوای شخصیّتها و این امر باعث میشود تا رمان تنهوّعی تنومنهد
و گسترده داشته باشد این نکته مستلزم آن است که زبان ارلی بهه گویشههای اجتمهاعی ،لغهتپردازی
خاصّ یک گروه ،التا اختصاری حرفهای مشخّص ،زبان نسلهای مختلهف ،زبهان مکاتهر گونهاگون،
اقشهار قدرتمنهد و حهاکم ،دورهههایی کهه دوام آنهها دیرپها نیسهت ،زبهان روزمهرّه ،زبانههای سیاسههی و
اجتماعی (که هر روز دستخوش تغییر میشود) تقسیم شود هر زبانی نیز باید در بطهن خهود دسهتهبندی و
طبقهبندی داشته باشد به مدد همین چند زبانی و چندآوایی ناشی از آن است کهه رمهان تمهامی مضهامین
را در کنار هم میچیند و مبدّل به پهنهای با متهوم گویا و بازتاب دهنده میشود (همان)43 :
در بخش یکم رمان شرچهرا  ،جهایی کهه مجیهد روایهتگهر آن اسهت ،از ارهطالح خهاصّ رهنف

قصّابها استتاده شده است « :کارم شده بود آب و جارو کردن دکّان و قلوهگاه به دکّهانههای کبهابی
رساندن و از این دکّان به آن دکّان خبر بهردن" :دراز گوشهه اومهد ،طویلهه بهذار "» و در پهاورقی کتهاب
آمده است که مناور از این کنایه آن است که «بازرس اومد قایم شهو» ایهن از نمونهههایی اسهت کهه بهه
وضوح تعبیرات و کنایات قشر خارّی از جامعه در رمهان اجهازۀ حضهور یافتهه اسهت و بهر اسهاس ناریّهۀ
باختین ،موجر تکنّر رداهای رمان شده است
 -3انواع الحاقي و افزودني:

باختین اشکال ارلی ورود چندزبانی به جهان اثر را چنین طبقهبندی مهیکنهد -1« :بهازی طنزگونهۀ زبهان؛
 -1روایاتی که منشأ آن نویسنده نیست؛  -0گتهتوگوهها و حهوزهههای قهرمهانههای داسهتان؛  -7انهواع
الحاقی و افزودنی » (همان)17 :
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رمان از جمله نادرترین انواع ادبی است که اجازۀ ورود انواع ادبی دیگر (داستان کوتاه ،شهعر ،ترانهه،
نمایش ،فکاهی و ) و انواع غیهر ادبهی (متون فلستی ،علمی ،مذهبی و ) را به بستر خود میدههد و ایهن
نکته ،چندردایی آن را پررنگتر میکند
از اختصارات رمان ،ورود انواع ادبی دیگر در متن آن است در رمان شرچرا نمونههای از حضهور
گونهای دیگر از ادبیّات در متن داستان را مشهاهده میکنهیم و آن شهعری اسهت از شهاعر جهوانی کهه در

متن رمان خوانده میشود« :در دل شر ،پشت درهای بسته ،بر دیوارهای شکسته ،سهایههها گهرم رقصهند
روز ،مرده است دیو شر ،مست و خندان ،بر تن شهر جامۀ سوگواری کشیده است » (همان)63 :
اینگونه کاربرد باعث میشود که ردای شنیده شده از رمان فقط در قالر ننر داستانی نباشد و شهعر
هم در پیشبرد وقای  ،سهمی داشهته باشهد؛ چنانکهه در قطعهه شهعری کهه ذکهر شهد ،اشهاره بهه وضهعیّت
اجتماعی و ظلم حاکم بر جامعه مشهود است
 -8گفتوگوي متن با متون دیگر:
فهم گتتوگویی متن در دو سطح امکانپذیر اسهت :نخسهت حهوزۀ فهرامتن کهه معنهای مهتن در بسهتر و

بافت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در ارتباط با متون دیگر مشخّص میشود و هر مهتن کهنش و واکنشهی
نسبت به متون پیش و پس از خود تلقّی میشود؛ حوزۀ دیگر فهم گتهتوگهویی مربهوط بهه خهود مهتن و
داللتهای درونمتنی است که طیّ آن تعامل و مکالمۀ آگاهیها و گتتارهای موجود در متن مهورد ناهر
است (رضی و بتالب اکبرآبادی)11 :1033 ،
ارتباط رمان شرچرا با متهون دیگهر از ناهر تأثیرپهذیری از اجتمهاع ،درونمایهه ،موضهوع ،سهبک و
تعامل با آثار پیش و پس از خود قابل مطالعه است تأثیر وقهای اجتمهاعی بهر ویژگهیههای شخصهیّتی در
رمان شرچرا  ،این رمان را در تعامل با اجتماع قرار میدهد
«نویسهنده نههه تنهها تحههت تههأثیر جامعهه قههرار میگیهرد ،بههر آن نیههز تهأثیر میگههذارد هنهر تنههها از زنههدگی
نسخهبرداری نمیکند ،بلکه به آن شکل میدهد متداولترین شیوۀ یافتن روابط ادبیّات و جامعه ،مطالعهۀ
آثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از واقعیّت اجتماعی است از ادبیّات میتوان بهه
عنوان سند اجتماعی و به دست آوردن نکات کلّی تاریخ اجتماعی استتاده کهرد » (ولهک ،وارن:1033 ،
)141
ارلیترین موضوعی که مخاطر در رمان شرچرا با آن مواجه مهیشهود ،از بهین رفهتن ارزشههای
گذشههته و حسههرت خههوردن بههر آنهاسههت تنگسههیر ( )1071رههادق چوبههک نیزمرثیهههای بههرای نههابودی
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ارزشهای گرانمایۀ گذشته است (همان )773 :این تقارن میهان دو رمهانی کهه در فارهلۀ کمتهر از یهک
دهه نوشته شدهاند ،از یک سو به شناخت متن اجتماع کمک میکنند و از سوی دیگر روابط زبانی میهان
متون را هم نمایان میسازد
 -3نقلقول غير مستقيم:

وقتههی فههردی در البهههالی گتتههههههای خههود از سههخنان فههرد دیگههری اسههتتاده کنههد ،مقههداری از سههلیقه و
ویژگیهای شخصیّتی خود را بر آن اعمهال مهیکنهد و در عهین حهال کهه سهخن از او نیسهت ،رنگهی از
گتتههارش را بههدان مههیدهههد؛ ضههمن اینکههه نشههانههههایی از گوینههدۀ اوّل نیههز همچنههان در سههخن بههاقی
میماند اینجاست که از پس ردای گویندۀ دوّم ،میتوان ردای گویندۀ اوّل را نیهز شهنید گوینهدۀ اوّل
و دوّم لزوماً دیدگاههای مشترکی ندارنهد ،امّها یکهی از دیگهری سهخنی بهه وام گرفتهه و بها سهخن خهود
درمیآمیخته است
باختین نقلقول غیر مستقیم را از زیباترین راههای ورود چندردایی به عررۀ رمان میداند نقهلقول
غیر مستقیم در دو سطح وارد داستان میشود و ایجاد چندردایی میکند؛ هم در سخنان راوی مهیتهوان
آن را تشخیص داد و هم در گتتوگوی شخصیّتها
«فارلۀ بین آوای نویسنده و آوای غیر میتواند درجههای مختلتی داشته باشهد :مهیتهوان کلمهه را در
میان عالمت نقلقول قرار داد در این حالت کلمه به عنوان عنصر بیگانه تلقّی و به کهار گرفتهه مهیشهود
این کلمه میتواند بدون عالمت نقلقول نیز به کار گرفته شود تتاوت در میان بیگهانگی و یها فراخهوری
و مناسبت بین کلمات میتواند درجات بیپایان به خود بگیرد و درجۀ فارلۀ کلمات با گوینده میتوانهد
بسیار متتاوت باشد کلمات در سطوح مختلف و فوارل متتاوت بها کلمهات نویسهنده قهرار مهیگیرنهد؛
سخن غیرمستقیم و آزاد ،اشکال متتاوت سخن بیگانهه همچهون سهخن پنههان و نیمههپنههان پراکنهده و »
(تودورود)175 :1044 ،
در رمان شرچرا مصداقهایی برای این نهوع چندرهدایی مالحاهه مهیشهود؛ در قسهمتی از رمهان،
جمشید راوی است و در روایت خود از سخنان علی استتاده مهیکنهد بها توجّهه بهه ایهن نکتهه کهه تضهادّ
جمشید با شخصیّت علی بیشتر از دیگر راویان داستان به چشم میخهورد ،وجهه دورهداییِ ایهن نقهلقول

غیرمستقیم آشکارتر است؛ هرچند راوی از این سخن برای تأیید نار خهود اسهتتاده نکهرده اسهت« :علهی
همان شر نشان داده بود که دوستیها و بیگانگیها نمیتواند با تارهای سست و ناپایهدار عهاطتی دوام و
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بقا داشته باشد؛ مگر اینکه پشتوانۀ معنوی هم داشته باشد میگتت آدم در حدّ سادهاش حس اسهت و در
حدّ واالیش فکر » (همان)117 :
آنچه جمشید در روایت خود منعکس میکند ،سهخنان و ناریّهات علهی اسهت ایهن علهی اسهت کهه
اعتقاد دارد دوستیها و بیگانگیها با تارهای سست و ناپایدار عاطتی دوام و بقها ندارنهد؛ امّها سهخن او را
از زبان جمشید میشنویم و به این ترتیر یکی از بارزترین وجوه چندآوایی در رمان شکل گرفته است
نتيجهگيري:
در بررسی عنصر گتتوگو در رمان شرچرا از ناهر کهاربردی مشهخّص شهد ویژگهیههای شخصهیّتی
افراد رمان انعکاس زیادی در گتتوگوی آنها دارد در این امر انتخاب واژگان و نحوۀ به کهارگیری و
بیان آنها ،جملهبندی ،تقدیم و تأخیر جمالت ،لحن و بالغت گوینده از نار علهم معهانی و بیهان ،رابطهۀ
گوینده با شنونده و رابطۀ گوینده بها موضهوع مهورد بحهث و مهؤثّر اسهت از آنجهایی کهه راوی رمهان
شرچرا منِ روایتی است ،تکگویی درونی ههم  -کهه نمهود بیهان احساسهات اسهت  -در آن مشهاهده
میشود به این ترتیر گتتوگوهای این رمان عالوه بر اینکه ویژگیهای ظاهری افراد از جملهه شهغل و
تحصیالت و ظاهر بیرونی و طبقۀ اجتماعی را به خواننده ارائه میدهد ،ویژگیهای اخالقی و شخصهیّتی،
تتکّرات و حتّی آمال و آرزوهای افراد را بازگو میکند؛ بهه همهین دلیهل بیشهترین جنبههههای شخصهیّتی
افراد در میان گتتوگوی خودشان یا آنچه دربارهشان میگویند ،آشکار میشود
همچنین گتتوگوهای این رمان در پیشبردن وقای داستان و ارائۀ زمان و مکان داسهتان مهؤثّر واقه
شده و نویسنده برای القای فضا و جوّ حسرتبار و غمانگیز رمان از گتتوگو ههم بههره بهرده اسهت در
این رمان ،مسئلۀ ارلی تضاد آرا و اندیشههای شخصیّتهاست که بر شیوۀ زندگی و اهداد آنهها تهأثیر
گذاشته است؛ به همین دلیل در تطبی این اثر با مؤلّتههای چندردایی ،نمونههای فراوانی اسهتخراج شهد
زاویۀ دید رمان ،چند شخصیّتی است و راویان ماجرا متعدّدنهد شهیوۀ روایهت ههم در یهک بخهش رمهان
متتاوت با بخشهای دیگر است همۀ شخصهیّتههای رمهان کهم و بهیش متحهوّل شهدهانهد خهاطرهههای
متعدّدی از گذشتۀ مشترک شخصیّتها در رمان مطهرح مهیشهود کهه جهز مصهادی اسهتتاده از داسهتان
فرعی در متن داستان ارلی به شمار میآید زنان رمان شرچرا به اندازۀ مردان نقشآفرینی نمهیکننهد؛
امّا تأثیرشان در رمان بیش از مردان است گتتوگوهایی که تضادهای شخصیّتی و فکری افهراد را نشهان
دهههد ،بسههامد بههاالیی دارد رمههان تحههت تههأثیر آثههار قبههل از خههود قههرار دارد و ترکیههرهههای زیههادی از
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گتتوگوهای مختلف مشاهده مهیشهود فراوانهی ایهن مصهادی  ،رمهان شهرچهرا را تبهدیل بهه رمهانی
چندآوایی کرده است
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